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The Gympaba Times 
Po dlhom čase sa opäť stretávame na Gympabe so školskými novinami. Otvárame 
spoločne školský rok a začíname ďalší rad novín. 

V tomto čísle si prečítaš aký bol klimatický štrajk, ako sa žiakom páčil výlet do kina 
na predstavenie „Kto je ďalší?“, zamyslíš sa nad fotkami učiteľov zamlada a vylúštiš 
si zbrusu nové sudoku! 

Barbora Schönová 
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Interview s  pani riaditeľkou Zuzanou Butler 
1. Pani riaditeľka, ako by ste sa postavili k zastaraným vyučovacím technikám? 

Pedagogika napreduje každým dňom stále viac a my učitelia by sme sa tiež mali 
neustále vzdelávať. Je preto dôležité dať učiteľom dostatok času, aby zabudli na 
svoje staré zvyky (čo je niekedy náročné) a dali šancu novému. Dôležité sú taktiež 
pozitívne postoje študentov k inováciám v školstve. Stretla som sa aj so 
„zastaranými“ názormi, ktoré prišli práve z vašich radov. Základom napredovania 
je vytvorenie pozitívnej klímy v škole. 

2. Ako vyzerá GYMPABA vo vašich predstavách o päť rokov? 

Chcela by som, aby študenti hovorili o Gympabe s hrdosťou a prezentovali štúdium 
v nej ako správne rozhodnutie. Školský vzdelávací program by bol rozšírený o 
medzinárodný program International Baccalaureate v anglickom jazyku a naša 
škola by bola obnovená aj po vizuálnej stránke. 

3. Čo vám najviac prekáža v tejto škole? 

Negatívny postoj študentov. Momentálne vymieňame lavice a pridávame do tried 
technické vybavenie či nové žalúzie. Považujem to za krok vpred vo vývoji školy. 
Nanešťastie, pri mojej prvej návšteve v triede ma študentka uzemnila názorom, že 
jednomiestne lavice sa dizajnovo nehodia do triedy a učitelia ich budú viac 
rozsádzať. Aj iný spôsob sedenia je ukážkou moderných postojov k vyučovaniu, čo 
by som chcela vidieť aj u študentov. Nechcem tým povedať, že niektorí neboli 
nadšení, lebo iná skúsenosť mi hovorí, že sú aj študenti, ktorí sa veľmi tešili zmenám. 

4. Čo je pre vás ako riaditeľku výzvou? 

Aby naša škola nezaspala dobu a prijala nové vízie moderného školstva. Dúfam, že 
sa mi podarí ukázať krásu medzinárodných programov IB, ktoré fungujú už 50 
rokov. Programy IB povzbudzujú študentov z celého sveta, aby sa stali aktívnymi, 
tolerantnými študentmi so záujmom o celoživotné vzdelávanie, ktorí chápu, že aj 
ostatní ľudia môžu mať so svojimi rozdielnymi názormi pravdu. 

A ešte jedna pre mňa veľmi podstatná maličkosť, aby sme sa vedeli pozdraviť pri 
stretnutí nielen v triede, ale aj na chodbe. 

5. Čo vám najviac chýba v školstve, čo by ste v ňom najradšej zmenili? 

Spolupráca všetkých zúčastnených strán – študentov, učiteľov, rodičov, ale aj štátu. 
Ten by mal zabezpečiť podmienky na rozvoj pozitívneho prostredia, podporujúceho 
ďalšie vzdelávanie pedagógov, modernizáciu škôl, vytváranie pozitívnej klímy za 
pomoci školskej komunity a inovácie v samotnom výchovno-vzdelávacom procese, 
teda obsahu, čo sa máme naučiť v škole. 

6. Myslíte si, že v bilingválnej škole, ako je naša, sú jazyky dostatočne posilnené? 

Cudzí jazyk sa nevyučuje iba na hodinách výslovne na to určených, ale aj na 
odborných predmetoch. No vždy sa dá viac... 
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7. Čo si zatiaľ myslíte o žiakoch našej školy? 

Skúsenosti mám rôzne. Na jednej strane by som čakala viac nadšenia, že budeme 
mať krajšiu a modernejšiu školu, na druhej strane sa mi páči, že majú záujem so 
mnou diskutovať a dohodnúť sa. Veľmi by som chcela poďakovať Jakubovi 
Adamcovi z V. A, ktorý vytvoril modernú a veľmi peknú novú webovú stránku pre 
školu. 

8. Aká je Gympaba v porovnaní so strednou školou, ktorú ste absolvovali vy? 

Ja som tiež absolventka bilingválneho gymnázia v Bratislave. Moja stredná škola je 
veľmi porovnateľná s Gympabou po každej stránke. Gympaba bude modernejšia a 
otvorenejšia k diskusii a spolupráci. 

Vivienne Čörgöová, IV.B a Barbora Schönová, III.B 
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Kto je ďalší? 
V piatok 13. septembra 2019 sa všetky ročníky (okrem prímy, septimy, oktávy, 
štvrtákov a piatakov) zúčastnili premietania filmu „Kto je ďalší?“. 

Film mal byť o kyberšikane, avšak boli tam zobrazené témy ako napríklad 
sebapoškodzovanie, honba za slávou, neonacizmus, ale aj priama šikana. Skladal sa 
z troch príbehov, z ktorých tretí priamo súvisel s kyberšikanou, v prvom bola len 
jemne spomenutá a v druhom príbehu sa nenachádzala. 

Tento film nie je pre slabšie povahy, odporúčame ho pozerať s dospelým alebo ho s 
ním aspoň konzultovať. Obzvlášť zle pôsobí na ľudí, ktorí si už niečím podobným 
prešli. 

Spísali sme názory niekoľkých spolužiakov, ktorí vyjadrili svoje pocity z filmu. 
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Myslím si, že myšlienka nebola zlá, ale samotné prevedenie sa naozaj nepodarilo. 
Na samom začiatku chýbalo hlavne varovanie, ktoré by upozornilo na citlivý obsah. 
Zábery na rezanie sa, skok z balkóna a náhlu, nečakanú smrť boli priam 
traumatizujúce, čo sa aj potvrdilo, keď ste sa pozreli na mnohých ľudí po skončení 
filmu. Čo je však najhoršie, že tam boli sekundáni, ktorí nemajú ani poňatia o tom, 
aká vážna téma to je. 

Adam, II.B 

Myslím si, že by sa každý mal zamyslieť nad kyberšikanou aj klasickou šikanou, lebo 
možno niekomu to až tak nevadí a neberie to až na takú ťažkú váhu ako niekto, koho 
sa to môže fakt dotknúť a časom to nemusí zvládnuť, čo môže mať aj zlé následky... 

Samuel, II.B 

Prvý film, ktorý bol s  rapperkou Aless, ma veľmi nezasiahol, neprehovorilo to ku 
mne. Druhý príbeh o chlapcoch a dievčati, ktorí sa šplhali na rôzne výškové budovy, 
sa mi celkom páčil a prišlo mi to reálne. Tretí príbeh o dcére farára, ktorá 
odhaľovala svoje pocity na kusoch papiera, sa mi páčil najviac, pretože sa tieto veci 
v realite dejú. Celé premietanie bolo celkom zaujímavé a pravdivé. Podľa môjho 
názoru to  ľuďom, ktorí takéto niečo zažili, malo čo povedať. 

Bibi, I.A 

Deň župných škôl 
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Klimatický štrajk 
V Bratislave, v Nitre, v Žiline, v Košiciach, v Banskej Bystrici, či hoc kde inde na 
celom svete ľudia pociťujú klimatické zmeny. Rovnako ako aj ty. Presne vtedy, keď 
sa ráno zobudíš a vonku je strašná zima. Potom, keď poobede kráčaš zo školy, alebo 
práce a nadávaš si, že si si ráno vzal tu hrubú bundu, lebo teraz je už horúco. "To 
tomu počasiu zas šibe...“ Ale prečo? Mňa sa to netýka. Ja za to predsa nemôžem. 
Veď to som nebol ja, kto hodil ten obal od cukríka mimo kôš. To je síce super, ale 
bol si ty, ten kto ho zdvihol a hodil tam kam patrí? 

Mnohí z nás si ani neuvedomujú, že stromy, alebo kvety okolo ktorých každý deň 
prejdeme bez povšimnutia len tak na ulici tam možno už ďalší deň byť nemusia. 
Naozaj chceme kráčať betónovou džungľou s plynovými maskami a prísť o možnosť 
pocítiť vôňu kvitnúceho orgovánu, či chladného dažďa v horúci deň? 

A presne preto, že nám to nie je jedno sa v piatok 20.9.2019 na Námestí Slobody, tu 
v Bratislave konal štrajk za budúcnosť našej klímy, kde aktivisti predstavili 12 
požiadaviek. Tohto protestu sa zúčastnilo mnoho uvedomelých ľudí aj z našej školy, 
ktorí sa rozhodli bojovať za našu JEDINÚ planétu Zem, ktorá nás zúfalo žiada o 
pomoc. 

Erika Pekarovičová, III.B 

Ku klimatickému štrajku by som sa rada vyjadrila z dôvodu, že ma táto problematika 
veľmi zaujíma a myslím si, že by sme s tým všetci mali začať niečo robiť. Na štrajku 
sa mi páčilo to spojenie toľkých ľudí za jednu vec. Za dobrú vec. Ako som aj 
očakávala, bolo tam oveľa viac mladších ľudí, dokonca aj malých detičiek. Páči sa 
mi, že už aj deti sa zaujímajú o takéto veci, pretože naša generácia to má celé v 
rukách. Na druhej strane ma celkom mrzelo, že sa tam nenašlo veľa dospelých či 
starších ľudí, ktorí majú najväčší podiel na globálnom otepľovaní. 

Na záver by som ešte dodala, že som veľmi rada, že som sa tohto štrajku zúčastnila. 
Myslím si, že to má zmysel a našou aktivitou určite môžme pomôcť našej nádhernej 
planéte. 

Sára Nowická, IV.B 

In last 50 years, temperature has risen by almost 1 °C. Water levels have risen by 
10- 20 cm all around the world, because major glaciers melt. More than 1 billion 
people don´t have access to safe drinking water anymore. 14 billion pounds of 
garbage end up in oceans every year. 

Fridays for future is an organisation, which was supported by the most popular 
universities all over our country, as well as by our school Gymnázium Pankúchova. 
It was started by a 16 - year old climate change activist Greta Thunberg last year. 
„No one is too small to make a difference,“ says a high school student exactly in our 
age, who is becoming a role model of future leaders. I am not going to talk about 
reducing plastic products or not wasting a lot of energy in all possible forms, 
because everyone is talking about it nowadays. We are taught how to recycle, and 
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we are educated in ecology. All of us heard about it at least hundred times. But what 
I‘d like to tell you is, how important is to try. Isn‘t our planet just so worth it? 

Žiačka, Sx.A 

Som rada, že som sa zúčastnila a dúfam, že sme pomohli tomu, aby sa aj iní ľudia 
zamysleli. Myslím, že táto téma by sa mala deň čo deň rozoberať aj v školách, aj 
mimo nich. Mali by sme mať viac prednášok o tejto téme a rozprávať sa o tom v 
škole, aby naša budúcnosť bola lepšia, pretože načo nám je vzdelanie ak ho v tomto 
svete o pár rokov nebudeme mať šancu ani kde uplatniť? Všetci sme si vedomí toho 
čo sa okolo nás deje, no nikto s tým nič nerobí a ak niečo robíme tak by sme mali 
zapojiť aj ľudí okolo nás, napríklad z rodiny. Mnoho ľudí je príliš lenivých na to, aby 
napríklad separovali odpad, no nezamýšľajú sa nad dôsledkom. V budúcnosti nás 
to všetkých dobehne. 

Michaela Kedžuchová, IV.B 

Potulky „gympabákov“ v Orthe 
Dňa 17. 9. 2019 sme boli my, III.A a III.B, v Orthe, v Národnom parku Donau-Auen, 
rozprestierajúcom sa v povodí Dunaja medzi Bratislavou a Viedňou. 

Videli sme krásnu prírodu, naučili sme sa veľa nových vecí nielen o zvieratách, 
prezreli sme si historický hrad. Sedeli sme dokonca aj v obrovskom bociaňom 
hniezde či na kmeni stromu! Mňa osobne však najviac zaujal výklad o vyzách 
veľkých, ktoré kedysi plávali v našom Dunaji a s dĺžkou osem metrov môžu byť 
právom považované za najväčší druh sladkovodnej ryby na svete. 

Bohužiaľ, dnes už vyzy v Dunaji vymreli, pretože po postavení priehrad sa nemohli 
dostať cez otvory pre ryby. 

 

 

 

 

 

 

 

Ema Hlavová, II.B 
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Vitajte v Gympabe, mieste plnom zážitkov, nových životných 

skúseností a kamarátstiev na celý život. 
Lokalita 

Táto škola sa nachádza v blízkosti lužných lesov a je obkolesená množstvom zelene. 
Priemerná teplota v tejto lokalite v zime dosahuje cca 0°C a v lete približne 27°C. 

Čo zažiť? (sezóna 2019/2020) 

• jazykové pobyty 

Každoročne sa pre vybrané triedy organizuje zájazd do Anglicka, kde budete tráviť 
čas s vašimi host families a zlepšíte si vašu úroveň angličtiny. Naša škola ponúka aj 
výmenné pobyty do Francúzska a iné jazykové pobyty. 

• lyžiarsky výcvik 

Žiaci tercie a 1. ročníka bilingválneho gymnázia absolvujú lyžiarsky výcvik v 
lyžiarskom stredisku Jasná. 

• iné školské akcie 

exkurzie, filmové a divadelné predstavenia, koncoročné výlety… 

Čo ochutnať? (miestna kuchyňa) 

• naša jedáleň 

Naša školská jedáleň ponúka výber z dvoch jedál (od 1. októbra). Predstavujeme 
vám naše all time favorite šmaky, na ktorých si určite pochutíte: 

1.  kuracie prsia na panvici šanghai s ryžou 

2.  lasagne 

3.  lievance s džemom 

honorable mentions: kurací paprikáš s cestovinou, langoše 
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• automaty 

V respíriu pri učebni B7 môžeme nájsť ôsmy div sveta - tri automaty. Jeden s teplými 
nápojmi (rôzne druhy horúcej čokolády, bezkofeínová káva a čaj) a dva so sladenými 
nápojmi, bagetami a sladkými/slanými pochutinami. Dokonca sa tam dá platiť aj 
kartou! 

• bufet 

Na druhej strane respíria sa nachádza školský bufet. Môžete si tu zakúpiť 
bagetu/žemľu, ktorá je zdravšou alternatívou vyššie uvedených snackov z automatu. 
Okrem toho si môžete zakúpiť aj rôzne cukrovinky, šišky, ovocie, nanuky a nápoje. 

miestne ceny (vybrané snacky z automatu) 

1.  horalka – 0,45€ 

2.  3bit – 0.60€ 

3.  arašidové chrumky – 0.60€ 

slovník (gympaba – slovenčina) 

šmak = akékoľvek jedlo, väčšinou z našej jedálne 
mekáč = bufet 
„toto na písomke nebude“ = „prvá otázka na písomke“ 
gossip girl = naša bývalá vrátnička (legenda) 
Gympaba = Gymnázium Pankúchova (ale nikto nemá čas to povedať celé, lebo čas 
sú vedomosti) 
Dúfame, že si pobyt užijete a prajeme vám veľa šťastia v našej škole! 

Karolína Ozimyová a Johana Bacigálová, II.B 
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Ako sa nemučiť, ale učiť 
Po škole tréning, po tréningu kamoši. V noci zistíš, že zajtra píšete písomku. Veľmi 
dobre to poznám. Čo v takom prípade robiť? Ako sa vyhnem stresu zo školy? Ako 
otvoriť učebnicu? Ťažké otázky života a smrti. 

V prvom rade sa treba upokojiť. Nič hrozné sa nedeje. Známky ti len ukazujú čomu 
sa venovať v budúcnosti a čo asi študovať na výšku nepôjdeš. V práci právnika nikto 
nebude vyzvedovať, čo si dostal raz z dejepisu v treťom ročníku na gympli. 

K pokoju pomáhajú mantry, jóga, čistá voda, čokoláda, prestávky. 

Nuž, povedzme teda, že už „chillujeme“. Čo teraz? Otvorím zošit a prvýkrát si 
prečítam všetky poznámky k danému učivu. Vytvára mi to približnú predstavu 
o tom, koľko mi celé učenie sa bude trvať. Neskôr si to rozdelím na menšie časti 
a sústreďujem sa názvy, súvisy. Ak máš menej času, na detaily sa vybodni. „Výcuc“. 
Kľúčové slovo k drteniu sa cez 10 strán za pár hodín. 

Farebné zvýrazňovače. Ja sa bez nich učiť neviem. Môžu pomôcť aj tebe. Žlté môžu 
byť pojmy, ružové zase vysvetlenia pojmov. Veľmi štrukturizovane to rozdeľuje 
jednoliaty text na dôležité, menej dôležité a iným spôsobom dôležité veci. 

K veciam, ktoré si nevieš zapamätať si kresli maličké obrázky. Kvet, stonku, koreň, 
Starovekého Rimana, banány, vodopád... Veľa podstatných vecí si vieš oddeliť 
svojím umeleckým dielom. 

Teraz som si to všetko prečítala, povyfarbovala, nakreslila. Nasleduje zapamätanie. 
Môj osvedčený spôsob je vyhľadávanie celku na youtube, kde si o danej téme 
pozriem milé videjko. Vždy to vysvetľuje nejaká inteligentná teta, alebo ide 
o animované postavičky robiace výklad. Geniálne na to, keď by si už spal, no vieš, 
že nemôžeš. Toto ťa prinúti si všetko ešte zopakovať, no nemusíš trpieť rozmýšľaním. 

Naučený prídeš do školy. Spolužiačka nerozumie, chce radu. Pomôž jej! Vysvetľuj 
to čo najviac ľuďom, koľkým môžeš. Pri vysvetľovaní a učení druhých nesmierne 
pomáhaš aj sebe. Rozpamätávaš si včerajšok a začínaš opäť hľadať súvisy 
a vymýšľaš rôzne pomôcky, ako to kamošom uľahčiť. Vymyslíte si vtipnú pomôcku 
HliNa KRb apod. (Ako z periodickej tabuľky prvkov, prvý stĺpec). 

Nastáva písomka a ty zabúdaš aj svoje meno. Neodkukuj! Je malá pravdepodobnosť, 
že spolusediaci má to isté meno ako ty, Gertrúd. 

Hlavne ostaňme v pokoji. Zaspievame si v duchu mantru. Nádych a opätovný 
výdych. Nejak to už dopadne. Zomrieť nezomriem. O päť rokov na tomto teste už 
záležať nebude. Spravil som všetko, čo bolo v mojich silách. 

Dúfam, že som ti nejako pomohla. Hlavne nezabúdaj dýchať a nejak to zvládneš. 
Musíme tým prechádzať každý deň, tak by sme si mohli už aj zvyknúť. Ak máš 
vlastné triky, určite mi ich povedz, keď ma stretneš. 

Prečo je už koniec článku? Jednoduché. Je večer a ja zajtra píšem písomku. 

Barbora Schönová, III.B 
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Kde má sloboda slova hranice? 
Demokracia, alebo po slovensky vláda ľudu, je jedným z najstarších politických 
systémov. Prvýkrát sa zrodila v starovekom Grécku približne v šiestom storočí pred 
naším letopočtom. Možnosť hlasovať mala vtedy len zhruba tretina populácie – 
dospelí muži. Vzhľadom na dobové pomery išlo o mimoriadne pokrokový systém. 
Dnes už vyjadrovanie svojho politického názoru či akékoľvek podieľanie sa na 
politickom smerovaní nášho štátu berieme ako samozrejmosť. V súčasnosti ťa nikto 
za kritiku našej novozvolenej hlavy štátu alebo vládnej strany nezavrie. Niečo také 
bolo však ešte pred pár desiatkami rokov nepredstaviteľné. Naši rodičia a starí 
rodičia nielenže často končili pre vyjadrenie svojho názoru vo väzení, ale svojou 
krvou pre nás doslova vybojovali slobodu, ktorú si teraz užívame. Pojmy ako 
diskriminácia, rasizmus či xenofóbia nie sú zlučiteľné s touto slobodou prejavu, 
názoru či konania, keďže majú za cieľ obmedzenie práv určitej skupiny ľudí. Mnohí 
sa možno domnievajú, že to nie je ich problém, keďže do tejto skupiny ľudí nepatria. 
História nás však učí, že akákoľvek forma nenávisti sa môže ľahko otočiť proti 
každému z nás. Je len otázkou času, kedy sa zoznam vlastností „nepohodlných“ či 
inými slovami „neprispôsobivých“ rozšíri aj o ľudí, ktorí túto myšlienku v zárodku 
podporovali. 

Myslime na to, prosím, vždy, keď ideme k volebným urnám. 

Adrián Štefánik
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Interview s herečkou a blogerkou Lýdiou Ondrušovou 
1. Ako by si v skratke opísala divadlo NUDE? 

Divadlo NUDE je divadlo, ktoré sa snaží hovoriť o témach, ktorými aktuálne 
žijú jeho členovia. Témy, ktoré ich trápia a o ktorých jednoducho musia hovoriť. 
Divadlo NUDE nemá svoj vlastný priestor, iba si prenajíma rôzne priestory, čo 
mu dáva väčšiu slobodu vo využívaní tvaru inscenácií. Zatiaľ je to autorské 
divadlo, možno v budúcnosti bude robiť aj nejaké adaptácie divadelných hier, 
ale momentálne to tak nie je. Divadlo NUDE má veľké šťastie, že má Lauru 
Štorcelovú, ktorá ho posúva na vyššiu úroveň a Veroniku Malgot, ktorá je 
dokonalou produkčnou toho divadla. A ja viem robiť na instagrame. 

2. Vaše predstavenia sú najmä obrazy zo života žien- matiek, manželiek alebo 

dcér. Ako vnímajú vaše predstavenia muži? 

Asi záleží na danom predstavení. Napríklad tie, ktoré máme o matkách a kde 
sú intímne detaily materstva tak sú niektorým mužom nepríjemné. Ale zase 
dostali sme aj takú recenziu, že by toto predstavenie mal vidieť každý muž. 
Väčšinou je im to nepríjemné pretože o niektorých veciach ani netušia, o 
niektorých veciach netušia ani ženy, ktoré ešte nerodili. Minule som nad týmto 
rozmýšľala a uvedomila som si, že by som nerada delila naše obecenstvo na 
muži a ženy, lebo rovnako sú aj ženy, ktorých sa nemusí dotýkať téma materstva 
a ženstva. Sú ženy, ktoré nechcú mať deti, alebo nechcú rozoberať svoj 
menštruačný cyklus alebo svoju ženskú energiu a je to v poriadku, no myslím 
si, že ani im by naše predstavenia veľa nepovedali. Na druhej strane sú aj muži, 
ktorí veľmi intenzívne prežívajú so ženou ťažké chvíle ohľadom materstva alebo 
jej rôznych cyklov. 

3. Je niečo, napr. nejaká téma, ktorá ti v divadlách chýba? Možno sa to snažíš 

presadiť vo vašom divadle no celkovo tu toho nie je dosť. 

Veľmi veľa teraz uvažujem o peniazoch. Aké je to tabu, kto koľko zarába, kto 
koľko má. Niektorí zarábajú veľa a cítia sa trápne, iní málo a hanbia sa. Som 
rada, že sa otvárajú témy staroby. V marci budeme aj my premiérovať Pasáž päť, 
čo je opäť o starobe. Veľmi by som si želala spraviť predstavenie pre deti. Niečo 
ako je Macko Pú. Ženstvo, ekológia, a iné témy, ktoré ma bavia, mám všade 
okolo seba, takže to ma teší. Veľmi ma štve, že tie najhoršie predstavenia, sú tie 
najnavštevovanejšie. 

4. V rámci predstavenia Mala Dr. Csabová pravdu? si sa musela naučiť hrať 

na bicie aj spievať. Povedala by si, že ťa divadlo NUDE posúva za hranice 

tvojej komfortnej zóny? 

Ja by som chcela, aby ma posúvalo ešte viac. Ja to mám práveže rada, lebo tak 
cítiš nejaký posun, cítiš, že musíš viac zamakať. Tie bicie bol môj nápad a nebolo 
to pre mňa až tak ťažké ako hrať na akordeóne, napriek tomu, že mám 
osemročnú ZUŠ-ku za sebou. Pri bicích si len ťukáš nejaký rytmus. Spev je tiež 
trochu z komfortnej zóny, ale spievam tam spolu s videom. To autorské divadlo 
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vychádza z nás, čiže ja si tú zónu ako keby nastavujem sama. Je veľmi 
nebezpečné udržiavať sa stále v jednej bublinke, lebo to môže omrzieť nielen 
mňa ale aj divákov. Kto by sa chcel vkuse pozerať iba na mňa, takú aká som 
vždy? 

5. Vo svojich tínedžerských rokoch si študovala na gymnáziu v Michalovciach. 

Myslíš si, že keby si chodila na konzervatórium, tak by bola pre teba kariéra 

herečky ľahšia, či škola v tomto nezohráva veľkú rolu? 

Ja som sa hlásila na konzervatórium do Košíc, kde ma nezobrali a veľmi som 
sa preto trápila. Mne na tom gymnáziu nikto nerozumel a ani ja som 
nerozumela, prečo mi nerozumejú. Ale zároveň to, že ma nevzali na 
konzervatórium vnímam pozitívne, lebo aj napriek tomu, že som nemala skvelé 
známky, tak sa moje obzory rozšírili. Ktovie, či by som si za divadlom tak išla? 
Alebo či by som sa dostala do Bratislavy? Ja verím, že ma tam nevzali kvôli 
niečomu. 

6. Existujú módne prešľapy? 

Módny prešľap je to, keď si niekto oblečie niečo, v čom sa zle cíti. To vidno 
a zničil celú tú ilúziu. Pokiaľ to nevieš prezentovať, tak na sebe darmo môžeš 
mať drahé šaty. Choď do toho so sebavedomím. Malo by to odzkradľovať nejaké 
presvedčenie z vnútra. Keď to niekto iba performuje, tak to cítiť. 

7. Máš nejaký rituál pred každým predstavením? 

Mám. Púšťam si pesničku Lykke Li – Dance Dance Dance. Robím to už od roku 
2013, kedy som ju objavila. Vždy si dám slúchadlá a maľujem sa pri tom. 

8. Máš odkaz pre začínajúcich hercov? 

Čítať knihy! Keď sa snažíš zahrať postavu, nestačí ti vedieť text. Oveľa 
efektívnejšie je prečítať si celé dielo a pochopiť danú osobnosť. Netreba 
podceňovať silu danej hry a naozaj si spraviť čas na čítanie. Nikam sa 
neponáhľať. 

9. Máš odkaz pre začínajúcich blogerov? 

Technicky neviem nič. Obsahovo skúsim takto. V prvom rade si treba ujasniť, 
o čom blog bude. Chcete niekomu radiť? Chcete sa podieľať o svoje skúsenosti? 
Chcete niekoho inšpirovať? Treba si to takto rozštruktúrovať. Mne veľmi dobre 
fungujú rubriky. Cestovanie, Fashion, Lifestyle. Niekto to nepotrebuje 
a jednoducho len píše. Iní ľudia majú spoločný blog pre viacerých a rozdeľujú 
to podľa osôb. Ak za tým ľudia vidia slávu a produkty, tak je to tiež cesta. Ja ho 
mám preto, aby som sa podelila o to, čím som si prešla, s mojimi názormi. 
Zakladám si na autenticite, nebojím sa hovoriť aj o ťažkých témach. U ľudí to 
cítiť, keď sú úprimní. Odporúčam byť sám sebou. 

Ďakujeme Lýdii Ondrušovej za príjemné interview. Držíme Ti veľa šťastia aj do 
budúcich projektov, aby sa ti darilo minimálne tak, ako doteraz. 

Vivienne Čörgöová, IV.B a Barbora Schönová, III.B 
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Vieš uhádnuť, kto je na fotkách? 
Milí kamaráti! 

V tomto čísle sme si pre vás pripravili celkom nezvyčajnú úlohu. Ako ste si už 
mohli všimnúť, na tejto strane sa nachádzajú fotky. Nie sú však hocijaké, sú to 
staršie fotky členov učiteľského zboru. Takže máme pre vás menšiu súťaž. Ak 
všetky mená uhádnete, dostanete od nás zlatého bludišťáka. Prajeme vám veľa 
šťastia! 
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Umelecké okienko 

Kristína Vajdová, IV.B 
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Nela Jánošová, II.B 

 

Paris 
 

I wasn't scared of burning fire 
when I walked through the flames 

driven by desire 
playing wicked games 

our flesh was burning down 
like a spire of Notre Dame 

and all we are now 
are two towers 

although we once were 
the burning lovers 

Anna 
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Nekonečné leto 
Pri trpkej chuti Slnka, 

mi robí spoločnosť len oná 
clivosť a gramofónových platní šum. 

Ach, to mučivé teplo! 

V tichosti čakám, kým ten šum prehluší vzlyky, 
ničie inšie než moje. 

Vzduch pretnú tohto stroja vzdychy: 
„Ach, to mučivé teplo!“ 

S rachotom skončí tá ária, 
v hlave sa myšlienky budúcnosti vynoria. 
Spomienky na Teba nedýchajú, len kričia: 

„Ach, to mučivé teplo!“ 

Nepravda! 
Od klamstiev sa mi duša vytráca, 
a kvôli spomienkam silu strácam. 

Aj za to môže to mučivé teplo! 

A za kamennými bariérami sa desím osamelosti, 
úprimnosti, no najmä lásky… 

Pred strachom ma schovajú sny o budúcnosti. 
Zastavte to mučivé teplo! 

Veď tú obávanú lásku roztopí. 
Príbehy ukryté v srdci zamorí, 

a drzé Slnko môj kabát ochrany spáli. 
Ach, to ukrutné teplo! 

Slnečné dni už nebudú trvať dlho, 
nech Mesiac a Tma znova prevezmú trón, 

nech do náruče vezme ma v ňom. 
Ach, to mučivé teplo mi ho ukradlo! 

Vivienne Čorgoová, IV.B 
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Dirty river 
I am a dirty river 

and I am very sad, 
because in my water is everything dead. 

If there is something alive, it will be soon ill, 
all of it people will kill. 
Before this I was clean, 

„people please, throw rubbish into the bin“ 
"Why do you do this?" 

"Give me answer please." 
When I was clean, I was happy, 
but now I am dark and creepy. 

Sometimes I think: "What did I do bad?" 
"Why people do that?" 

You can't swim there anymore, 
you can't see there birds anymore. 

But answer is in the sky, 
I can ask it thousand times. 

Anyone can tell me why, 
it's not your life, it's mine. 

You are happy, but I am sad, 
your life is good, but mine is bad. 

I am a dirty river 
and I am very sad, 

because in my water is everything dead. 

Lucia Bartošová, T.A 

Pod hviezdami pri kozube 
Zapadajúce slnko sfarbovalo oblohu do krvavočervenej miešajúcej sa s ružovou, 
ktorá postupne prechádzala do jemnej fialovej. Posledné lúče sa ligotali na 
kvapôčkach vody, ktoré vystrekovali z peniacej rieky a listom na stromoch 
prepožičiavali teplejší odtieň. 

Z komína stúpal dym a vzduchom sa linula vôňa páleného dreva. Za oknom sa 
mihotalo svetlo kozuba. 

Vysoký muž v lilavom habite, slivkovom plášti a špicatom klobúku sa zhlboka 
nadýchol čerstvého vzduchu a zaklopal na dvere chalupy. 

Chvíľu sa nič nedialo, no muž nezaklopal znova, vedel, že nie je treba. Dvere sa 
nehlučne otvorili. 

„Poď ďalej,“ povedala žena stojaca v nich. „Nebudeš tu predsa stáť v zime.“ 
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Obrátila sa a nečakajúc na hosťa, pobrala sa hlbšie do domu, jej krok nebol 
hlasnejší než tichý šelest. 

Mala na sebe obyčajné hnedé nohavice s trakmi a bielu košeľu svietiacu v prítmí. 
Jednoduché, no predsa dokonale pasujúce k jej štýlu. 

Muž vošiel za ňou a neprekvapilo ho, že vchodové dvere sa zatvorili samé. 
Nachádzali sa v predsieni so skriňami na topánky a vešiakmi na kabáty. Žena 
len mávla prútikom a hosť razom prišiel o zvrchník, klobúk aj čižmy, za to sa 
mu na nohy nazuli papuče s veselým kvetinovým vzorom. 

Bez slova šla ďalej a otvorila dvere na druhej strane chodby. Ocitli sa v útulnej 
miestnosti osvetlenej svetlom z krbu. Steny boli obložené knihami, pri ľavej bol 
masívny mahagónový stôl a drevená stolička s polstrovaním. Dve kreslá s 
vysokými operadlami pred ohňom len lákali k posadeniu a oddýchnutiu. 

Na stolíku medzi nimi stál podnos s cukríkmi a muffinmi. 

Bolo jasné, že hosť bol očakávaný, koláče vyzerali čerstvo, krížom cez operadlá 
kresiel položené deky mali slúžiť očividne na zakrytie. 

Hostiteľka sa konečne otočila k návštevníkovi. 

„Myslela som si, že za mnou prídeš skôr, Albus.“ 

Ema Hlavová, III.A 

Gratulujeme našej spolužiačke Emke, ktorá za toto dielo získala 1. miesto v 
súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Celé dielo si môžete prečítať na 
našom instagrame, @thegympabatimes. 

 



22 

Sudoku 
 

 

 

Zdroj: sudoku.game 
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